
                                

 

Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa KOLAS s.r.o. 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 47060476 

Obec a PSČ    821 03 Bratislava 

Ulica a číslo Tomášikova 10/G 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   s.r.o. 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 

osoba oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. Iveta Gaľová, konateľ 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovednaosoba@kolas.sk     

 

Zoznam okruhov spracovateľských operácií (OSO) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci, personalista 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Výslovný súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním jej osobných údajov v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Okruh dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie. 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno, priezvisko, titul, rodné meno, dátum a 

miesto narodenia, adresa trvalého alebo 

prechodného pobytu, štátna  príslušnosť, 

zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, 

priebeh predchádzajúcich zamestnaní, 

telefonický a mailový kontakt, iné identifikačné 

údaje, osvedčenie o získanom vzdelaní. 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

mailto:zodpovednaosoba@kolas.sk


                                

 
Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 

301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

Inšpektori úradu na ochranu osobných údajov SR Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR. 

1 rok 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Marketing 

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci, sekretárka, referent 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Marketingová komunikácia s dotknutými 

fyzickými osobami, Newsletter, Zverejňovanie 

fotografií alebo videozáznamov z kultúrnych 

podujatí na web stránkach prevádzkovateľa 

alebo jeho sociálnych sieťach. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení, Oprávnený 

záujem prevádzkovateľa, Súhlas Dotknutej 

osoby. 

Okruh dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia kultúrno 

spoločenskej akcie 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno a priezvisko,  titul, trvalé bydlisko, tel. 

kontakt, email, Fotografia, Video záznam 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 



                                

 
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 

301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

Inšpektori úradu na ochranu osobných údajov SR Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov. 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Webové stránky prevádzkovateľa, sociálne siete 

prevádzkovateľa 

Súhlas dotknutej osoby (napr. v prípade 

umelcov) 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.  

Podľa udelenia súhlasu dotknutej osoby 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Personalistika a mzdy 

Okruh oprávnených osôb Personalista, mzdová účtovníčka,  

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s 

pracovným pomerom (pracovné zmluvy) alebo 

napr. na základe vytvárania dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona 

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o 

starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o 



                                

 
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 125/2006 Z.z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní,  

Okruh dotknutých osôb Zamestnanci, pracovníci na dohodu 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 

(údaje o zdraví) 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé 

bydlisko, národnosť, štátna príslušnosť, rodné 

číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum a 

miesto narodenia, meno a priezvisko rodinných 

príslušníkov, rodné číslo rodinných 

príslušníkov, dátum narodenia rodinných 

príslušníkov, trvalé bydlisko číslo rodinných 

príslušníkov, číslo účtu v banke, rodinný stav, 

mzdové zaradenie, vzdelanie, fotografia, 

platové podmienky, zdravotný stav, telefónny 

kontakt., rodné číslo  rodinných príslušníkov 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 

301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

Exekútor  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (exekučný poriadok ) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 



                                

 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Sociálna poisťovňa Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. 

z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zdravotné poisťovne Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

o zmene a doplnení zákona č.  95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov. 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. 

z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon 

kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých v 

znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,  

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR. 

- majetkové priznanie = 5 rokov  

- zamestnanci = do 70 roku života zamestnanca  

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru = 10 rokov 

- evidencia dochádzky = 3 roky 



                                

 
- plán čerpania dovoleniek = 3 roky 

- plány, stáže, semináre, školenia a študijné pobyty = 5 rokov 

- povolenie vstupu do objektov vrátane evidencie = 3 roky 

- pracovno-právne spory = 5 rokov 

- evidencia dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou = 5 rokov 

- starostlivosť o zamestnancov (nemocenské a sociálne zabezpečenie) = 5 rokov 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Správa registratúry 

Okruh oprávnených osôb Referent poverený správou registratúry  

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia záznamov a spisov, vyraďovanie.  

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 

216/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 325/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

o doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV 

SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov, vyhláška MV SR č. 251/2005 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 

628/2002 Z. z. 

Okruh dotknutých osôb V tomto IS sú spracované osobné údaje 

dotknutých osôb zo všetkých záznamov 

a spisov 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 

(údaje o zdraví) 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Sú spracovávané osobné údaje zo všetkých 

informačných systémov prevádzkovateľa. 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Štátny archív  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov po 

uplynutí lehoty uloženia. 

Oddelenie správy registratúry Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch), zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov po 

uplynutí lehoty uloženia. 



                                

 
Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR. 

- Majetkové priznanie = 5 rokov  

- Predzmluvné vzťahy – výberové konania a žiadosti o zamestnanie = 5 rokov  

- zamestnanci - Do 70 roku života zamestnanca  

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru = 10 rokov 

- evidencia dochádzky = 3 roky 

- plán čerpania dovoleniek = 3 roky 

- plány, stáže, semináre, školenia a študijné pobyty = 5 rokov 

- povolenie vstupu do objektov vrátane evidencie = 3 roky 

- pracovno-právne spory = 5 rokov 

- evidencia dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou = 5 rokov 

- starostlivosť o zamestnancov (nemocenské a sociálne zabezpečenie) = 5 rokov 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Účtovníctvo a ekonomika 

Okruh oprávnených osôb Ekonómka, Personalistka, Riaditeľka 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie a evidencia účtovných dokladov 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník 

práce v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe 

Okruh dotknutých osôb Dodávatelia tovaru a služieb - fyzické osoby, 

ktorým vznikla povinnosť uhradiť poplatok za 

poskytovanie sociálnej služby osoby, ktorým 

boli uložené sankcie - zamestnanci zariadenia. 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno, priezvisko, titul, názov firmy, bydlisko, 

sídlo firmy, právna forma, IČO, rodné číslo, 



                                

 
telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo 

bankového účtu, podpis. 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

zákona č. 289/2012 Z. z. 

Sociálna poisťovňa Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. 

z. o starobnom dôchodkovom sporení  

Zdravotné poisťovne Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov. 

Obecné a mestské úrady Zákon o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z. 

z. 

Finančná správa Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR a v zmysle Zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 

 

10 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Evidencia súhlasov dotknutých osôb 

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci, zodpovedná osoba 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia súhlasov dotknutých osôb podľa 

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov 

Právny základ spracúvania osobných údajov   Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, 

ods. 1), písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas 

so spracúvaním svojich osobných údajov na 

jeden alebo viaceré konkrétne účely;  

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby udeľujúce súhlas so spracovaním 

osobných údajov ako dotknuté osoby, ale 

zákonní zástupcovia dotknutých osôb v prípade 

detí a mladistvých vo veku do 18 rokov 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum 

narodenia, meno a priezvisko zákonného 

zástupcu 

Označenie bezpečnostných opatrení  Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy EÚ 

a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Iný oprávnený subjekt, Úrad na ochranu 

osobných údajov 

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Osobné údaje sa nesprístupňujú - 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.  

 

Po dobu udelenia súhlasu a v zmysle Zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 



                                

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. 

I. OKRUH SPRACOVATĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Dochádzkový systém  

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci, Personalistka 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia pracovného času, dovolenky 

a neprítomnosti zamestnancov  

Právny základ spracúvania osobných údajov   Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

platnom znení 

Okruh dotknutých osôb    Zamestnanci  

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

organizačné zaradenie 

Označenie bezpečnostných opatrení  Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy EÚ 

a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Osobné údaje sa nesprístupňujú - 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR. 

 

5 rokov 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

BOZP a PO  

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci, Personalista, 

sprostredkovateľ- BOZP technik 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia záznamov o vykonaní vstupných 

školení BOZP a PO, opakujúcich sa školení, 

špeciálnych školení 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 



                                

 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 125/2006 Z.z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní  

Okruh dotknutých osôb Zamestnanci, pracovníci na dohodu 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 

(údaje o zdraví) 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

pracovné zaradenie, osobné číslo 

Označenie bezpečnostných opatrení Podľa aktuálnej smernice - Popis 

bezpečnostných opatrení a platnej legislatívy 

EÚ a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú - 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon 

kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých v 

znení neskorších predpisov zákon č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú - 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje - 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR. 

10 rokov 

 

 

 

 

 



                                

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

Evidencia žiadostí pre uplatnenie práv dotknutých osôb 

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci, zodpovedná osoba OOÚ 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia žiadostí pre uplatnenie práv 

dotknutých osôb podľa Nariadenia Rady EÚ č. 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov 

Právny základ spracúvania osobných údajov   Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, 

ods. 1), písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby žiadajúce o uplatnenie si práv 

dotknutých osôb, alebo zákonní zástupcovia 

dotknutých osôb v prípade detí a mladistvých vo 

veku do 18 rokov 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    Titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum 

narodenia, meno a priezvisko zákonného 

zástupcu, emailová adresa, telefónne číslo 

Označenie bezpečnostných opatrení  Popis bezpečnostných opatrení na ochranu 

osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ 

a SR 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú ––––––––––– 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

06.05.2021 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Úrad uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia GDPR. 

Podľa doby archivácie v zmysle Zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 

 

 

 



                                

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUČENIE 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu 

osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

V prípade, že dotknutá osoba poskytla úradu osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má 

podľa článku 20 právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom úrad 

bránil. V prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  verejnej moci  alebo úrad odôvodní spracúvanie  

osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá osoba podľa článku 21 právo namietať. 

Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie 

k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 byť úradom 

informovaná o porušení ochrany osobných údajov. 

 

-Koniec dokumentu- 


